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ABSTRAK 

 

Anak Timbangan (AT) adalah benda ukur massa yang diatur berdasarkan 
karakteristik fisik dan kemetrologiannya yang meliputi: harga nominal, bahan, konstruksi, 

dimensi, massa jenis (densitas), kondisi permukaan, penandaan dan kesalahan 

maksimumnya. Sebagai salah satu karakteristik yang diatur, densitas anak timbangan 

menjadi salah satu alasan penting untuk menentukan hasil pengujian anak timbangan. 

Oleh karena itu, dilakukan pengembangan Metode pengukuran densitas anak timbangan 

berdasarkan OIML R-111 Metode C dengan prinsip menentukan volume zat cair dari anak 

timbangan yang tercelup disertai massa yang diketahui dari anak timbangan uji sehingga 

densitas anak timbangan dapat dihitung. Pengukuran densitas Metode C menjadikan 

pengujian densitas anak timbangan lebih praktis dan efisien. Pada penelitian ini prototipe 

alat ukur densitas AT terdiri dari pengukuran massa dan volume yang dapat dilakukan 

secara bersamaan dan mengintegrasikan proses pengukuran dengan pengangkat elektrik 

sehingga pencelupan AT dapat dilakukan secara otomatis. Berdasarkan hasil pengujian 

yang dilakukan disimpulkan bahwa prototipe alat ukur densitas dapat bekerja 

sebagaimana fungsinya untuk mengukur densitas anak timbangan dengan hasil 

pengukuran rata-rata densitas AT dengan kelas M3 sebesar 8,3 g/cm
3
. Hasil 

ketidakpastian pengujian densitas AT sebesar ±0,1 g/cm
3
 dengan asumsi tingkat 

kepercayaan 95% . 

 

Kata Kunci : Densitas, Pengukuran Densitas, Anak Timbangan, Pengangkat Elektrik, 
Ketidakpastian 

 

ABSTRACT 

 
Mass weight are objects measuring mass which are arranged by their physical and 

metrological characteristics including: nominal mass, material, construction, 

dimensions, density, surface condition, marking and maximum error. As one of the 

regulated characteristics, the density of the weights is one of the important reasons for 

determining the results of the weighing test. Therefore, a method for measuring the density 

of the weights was developed based on the OIML R-111 Method C with the principle of 

determining the volume of liquid from the submerged weight with the known mass of the 

test weight so that the density of the weights can be calculated. The density measurement 

Method C makes weight density testing more practical and efficient. In this research, the 

prototype of the AT density measuring instrument consists of mass and volume 

measurements that can be carried out simultaneously and integrates the measurement 

process with an electric lift so that the immersion of weight can be performed 

automatically. Based on the results of the tests carried out, it was concluded that the 

prototype of the density measuring instrument could work as its function to measure the 

density of the weights with the results of measuring the average density of AT with M3 

class of 8,3 g/cm
3
. The results of the uncertainty of the density test was ±0.1 g/cm

3
 

assuming confidence level is 95%. 

 

Keywords : Density, Density Measurement, Weighing Weight, Electric Lifter, Uncertainty 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang 

Metode pengukuran massa merupakan salah satu pengukuran yang sering kali 

dilakukan oleh masyarakat baik dalam kegiatan sehari-hari seperti transaksi jual-beli, 

kegiatan rumah tangga, di bidang industri terutama pada proses produksi dan manufaktur, 

kebutuhan medis dan dalam ruang lingkup lain yang melibatkan metrologi. Timbangan 

adalah alat ukur yang dipergunakan untuk menentukan massa suatu benda dengan 

memanfaatkan gravitasi yang bekerja pada benda tersebut. Timbangan Bukan Otomatis 

adalah timbangan yang dalam proses penimbangannya dilakukan oleh operator secara 

langsung (misal : menaruh atau menurunkan muatan yang ditimbang dari dan/atau ke 

penerima muatan dan untuk mendapatkan hasilnya) (SPK, 2012). Untuk menentukan 

massa konvensional suatu benda dibutuhkan anak timbangan sebagai pembanding. Anak 

timbangan (AT) wajib dikalibrasi dengan AT standar dengan kelas timbangan yang lebih 

tinggi untuk menentukan massa sebenarnya. 

Anak Timbangan (AT) adalah benda ukur massa yang diatur berdasarkan 

karakteristik fisik dan kemetrologiannya yang meliputi: harga nominal, bahan, konstruksi, 

dimensi, massa jenis (densitas), kondisi permukaan, penandaan dan kesalahan 

maksimumnya (SPK, 2006). AT terdiri dari kelas E0, E1, E2, F1, F2, M1, M2, dan M3. 

AT wajib dikalibrasi terhadap AT standar dengan kelas ketelitian yang lebih tinggi. Dalam 

kalibrasi AT pada setiap kelas, hasil ketidakpastian diperluas pada AT dari massa 

konvensional harus kurang dari sama dengan 1/3 batas kesalahan yang diizinkan (BKD) 

dengan densitas sedemikian rupa sehingga penyimpangan 10% dari kerapatan udara yang 

ditentukan (1,2 kg/m
3
) tidak menghasilkan kesalahan yang melebihi seperempat nilai 

absolut dari kesalahan maksimum yang diizinkan (OIML, 2004). 

Densitas didefinisikan sebagai rasio massa benda dengan volumenya. Satuan SI 

yang koheren untuk densitas adalah kg/m
3
 atau gr/ml dan biasanya digunakan untuk 

melaporkan nilai kepadatan benda (Organisation Internationale de Metrologie Legale, 

2011). Sebagai salah satu karakteristik yang diatur untuk AT, densitas anak timbangan 

termasuk bagian dari ketidakpastian daya apung (buoyancy) yang menjadi salah satu 



16  

komponen penting dalam menentukan ketidakpastian hasil kalibrasi. Dalam analisis 

pengaruh kontribusi ketidakpastian kalibrasi antara perhitungan BPSMB yang mengacu 

pada OIML R-111 dijelaskan bahwa ketidakpastian buoyancy memiliki kontribusi yang 

besar karena pada perhitungan densitas AT tidak diketahui serta koreksi buoyancy 

diabaikan sedangkan pada Dokumen CSIRO dijelaskan bahwa dengan mencantumkan 

densitas AT maka ketidakpastian buoyancy relatif lebih kecil sehingga tidak 

mempengaruhi nilai ketidakpastian bentangan yang dicantumkan pada sertifikat AT uji 

(Fauziyah Raharani, 2020). Hal ini menjadi salah satu alasan penting untuk mengetahui 

nilai densitas AT dalam hasil kalibrasi dan pembacaan anak timbangan. 

Berdasarkan rekomendasi OIML R111 terdapat berbagai Metode untuk mencari 

nilai densitas AT, salah satunya dengan Metode C yang menggunakan pengukuran massa 

dan volume untuk menentukan densitas anak timbangan. Prinsip kerja Metode C dengan 

menentukan massa dan volume benda uji secara terpisah dan volume ditentukan dari 

kenaikan pembacaan keseimbangan saat beban dicelupkan ke dalam gelas ukur yang 

ditempatkan di atas lantai muatan (OIML, 2004). Penelitian menggunakan Metode C 

sudah dilakukan sebelumnya pada tahun 2019 oleh Dudi dkk. dan tahun 2020 oleh Dinda 

dkk. Pada penelitian pertama tahun 2019 penentuan nilai densitas AT menjadi fokus 

utama namun sistem pengukuran volume dan massa AT terpisah (Firmansyah et al., 

2019). Dalam penelitian kedua tahun 2020 terdapat penambahan sistem integrasi 

pengukuran massa dan volume untuk menentukan nilai densitas AT dengan diperoleh 

nilai ketidakpastian timbangan sebesar ±1.983 gram dan nilai ketidakpastian sensor 

ultrasonik sebesar ±0.822 mm, namun dalam penelitian tersebut sistem pengangkat dan 

pencelupan AT pada pengukuran volume dan massa masih dilakukan secara manual 

(Pradini & Paramita, 2020). 

Oleh sebab itu, pada penelitian ini akan dibuat prototipe alat ukur densitas AT 

terintegrasi pengangkat elektrik. Pengangkat elektrik sendiri sebagai sistem manipulator. 

Manipulator adalah suatu sistem mekanik yang digunakan dalam memanipulasi 

pergerakan mengangkat, memindahkan, dan memanipulasi benda kerja untuk 

meringankan kerja manusia (Darmawan et al., n.d.). Penelitian yang dilakukan oleh 

Darmawan, dkk. merupakan prototipe pemindah barang di pelabuhan menggunakan 

Arduino Uno dengan modul Bluetooth HC-05 berfungsi sebagai media komunikasi antara 
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smarthphone dan sistem Arduino serta rangkaian motor stepper sebagai aktuator prototipe 

pemindah barang. Dari hasil pengujian yang dilakukan dalam penelitian tersebut 

diperoleh hasil bahwa beban benda yang dapat diangkat sebesar 300 gram (Darmawan et 

al., n.d.). Dalam penelitian prototipe alat ukur densitas, pengangkat elektrik berfungsi 

sebagai proses naik dan turun AT pada perangkat alat ukur densitas terautomasi serta 

sistem pengukuran massa dan volume dilakukan secara bersamaan sehingga dapat 

memperoleh nilai densitas AT dalam waktu yang singkat dan efisien. Selain itu alat ukur 

densitas ini mampu memenuhi konstruksi seperti yang dijelaskan dalam rekomendasi 

dokumen OIML R-111, yang menyatakan bahwa alat ukur densitas anak timbangan harus 

dilengkapi dengan alat angkat anak timbangan otomatis. Sehingga diharapkan dapat 

mengurangi kesalahan pengukuran dan meningkatkan nilai keterulangan hasil 

pengukuran alat ukur densitas AT. 

 
1.2. Rumusan Masalah 

Penelitian ini dilakukan guna menyelesaikan masalah-masalah sebagai berikut. 

a. Bagaimana Metode pengembangan yang dapat diterapkan pada alat ukur 

densitas anak timbangan? 

b. Bagaimana hasil pengukuran densitas anak timbangan menggunakan 

Metode yang telah dikembangkan tersebut? 

 

1.3. Tujuan 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut. 

a. Membuat prototipe alat ukur densitas AT yang terintegrasi dengan 

pengangkat elektrik; 

b. Menentukan densitas anak timbangan uji menggunakan hasil pembacaan 

massa dan volume anak timbangan uji; 

c. Menentukan ketidakpastian hasil pengukuran load cell, sensor ultrasonik, 

dan sensor suhu sebagai komponen utama penyusun prototipe; 

d. Menentukan ketidakpastian dari hasil pengukuran densitas anak timbangan 

uji pada pengujian prototipe alat ukur densitas anak timbangan. 
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1.4. Batasan Masalah 

Pada penelitian ini terdapat beberapa batasan pembahasan. Batasan-batasan 

tersebut antara lain adalah sebagai berikut. 

a. Prototipe alat ukur densitas anak timbangan dirancang untuk 

pengembangan prototipe alat ukur densitas pada penelitian sebelumnya 

dengan menambahkan pengangkat elektrik pada sistem prototipe; 

b. Anak timbangan yang digunakan dalam proses pengujian prototipe 

merupakan anak timbangan uji dari kelas M3 yang telah ditera dengan 

massa nominal 50 g, 100 g dan 200 g; 

c. Pengukuran massa anak timbangan menggunakan load cell dengan 

kapasitas 5 kg dan resolusi 0,1 g; 

d. Pengukuran volume cairan pada gelas ukur menggunakan sensor 

ultrasonik tipe HY-SRF05 dengan akurasi 0,3 cm dan resolusi 0,1 cm; 

e. Pengukuran suhu cairan pada gelas ukur menggunakan sensor DS18B20 

dengan resolusi 0,1
o
C; 

f. Pesawat angkat dirancang menggunakan sebuah motor stepper tipe Nema 

17; 

g. Pengukuran densitas anak timbangan dilakukan dengan mengintegrasikan 

pengukuran massa dan volume anak timbangan. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak 

terutama: 

a. Penulis 

Penelitian yang dilakukan merupakan salah satu syarat kelulusan program 

studi D3 Metrologi dan Instrumentasi Akademi Metrologi dan Instrumentasi 

serta sebagai bentuk penerapan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh 

selama menjalani pendidikan. 

b. Civitas Akademika 

Penelitian yang dilakukan dapat digunakan sebagai referensi kegiatan 

pembelajaran terutama di bidang pengembangan metrologi dan instrumentasi. 

c. Civitas Kemetrologian 
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Penelitian yang dilakukan dapat digunakan sebagai referensi pengembangan 

Metode kalibrasi anak timbangan sehingga proses kalibrasi dapat dilakukan 

dengan lebih tepat dan efisien. 

 
1.6. Sistematika Penulisan 

Laporan ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut. 

a. Bab I 

Bab I memuat Latar Belakang Penelitian, Rumusan masalah, Pembatasan 

Masalah, Tujuan, Manfaat dan Sistematika Penulisan. 

b. Bab II 

Bab II memuat teori dasar secara umum serta pengenalan komponen-komponen 

perangkat yang digunakan pada penelitian. 

c. Bab III 

Bab II memuat informasi perancangan dan pembuatan alat, rincian dari 

komponen-komponen yang digunakan serta prinsip kerja alat. 

d. Bab IV 

Bab IV memuat data hasil pembuatan alat, pengujian dan pembahasan hasil 

pengujian. 

e. Bab V 

Bab V merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan hasil penelitian serta 

saran terkait penelitian yang telah dilakukan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1. Anak Timbangan 

2.1.1. Definisi Anak Timbangan 

Secara umum, anak timbangan merupakan perangkat timbangan berupa batu 

timbang yang terbuat dari logam dengan berbagai ukuran massa yang digunakan sebagai 

pembanding massa objek yang ditimbang. Sedangkan dalam Rekomendasi OIML R-111 

dijelaskan bahwa anak timbangan merupakan benda ukur massa dengan karakter fisik dan 

karakter metrologi yang diatur meliputi bentuk, dimensi, material, kondisi permukaan, 

massa nominal, densitas, penandaan dan kesalahan maksimum dan diperuntukkan sebagai 

pelengkap alat timbang yang menentukan hasil penimbangan. 

 
2.1.2. Kelas Anak Timbangan 

Anak timbangan dikelompokkan menjadi beberapa kelas berdasarkan akurasi 

minimum dari setiap anak timbangan. Dalam Rekomendasi OIML R-111 disebutkan 

bahwa terdapat sembilan kelas anak timbangan antara lain kelas E1, E2, F1, F2, M1, M2, 

M3-2, M2-3 dan M3. 

 
2.1.3. Ketidakpastian Anak Timbangan 

Dalam Rekomendasi OIML R-111 dicantumkan bahwa ketidakpastian diperluas 

untuk setiap anak timbangan dengan faktor cakupan (k) = 2 dari massa konvensional harus 

lebih kecil atau sama dengan 1/3 dari batas kesalahan yang diizinkan. Adapun nilai 

ketidakpastian anak timbangan dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan sumbernya yaitu 

ketidakpastian tipe A dan ketidakpastian tipe B. Ketidakpastian tipe A merupakan nilai 

ketidakpastian yang bersumber dari analisis statistika data hasil pengukuran sedangkan 

ketidakpastian tipe B merupakan ketidakpastian yang bersumber dari faktor-faktor lain 

yang telah diketahui. 



21  

2.2. Pengukuran Densitas Anak Timbangan 

2.2.1. Definisi Densitas 

Densitas atau massa jenis adalah parameter fisik yang menunjukkan informasi 

mengenai massa suatu benda atau objek dibagi volumenya atau densitas dapat dinyatakan 

sebagai besar rapat molekul zat dalam suatu ruang (Bahtiar, 2016). Semakin tinggi 

densitas suatu benda maka akan semakin besar pula massa pada setiap volumenya. Selain 

sebagai parameter fisik massa per volume, densitas juga menunjukkan sifat khas suatu 

material. Hal ini dikarenakan setiap material memiliki karakteristik yang unik terkait 

massa dan volume yang ditempatinya. 

 
2.2.2. Densitas Anak Timbangan 

Berdasarkan rekomendasi OIML R-111 densitas material anak timbangan 

digunakan untuk menentukan kelas anak timbangan. Setiap kelas anak timbangan 

memiliki rentang densitas material yang berbeda. Semakin tinggi kelas anak timbangan 

maka semakin sempit rentang densitasnya hingga mendekati nilai 8000 kg/m
3
. Adapun 

kelas anak timbangan berdasarkan densitas material yang digunakan dapat dilihat 

sebagaimana Tabel 2.1 berikut. 

Tabel 2. 1 Penentuan Kelas Anak Timbangan Berdasarkan Densitas Anak Timbangan 
 

Sumber : Dokumen OIML R-111 Edisi 2004 

Selain itu, untuk setiap anak timbangan densitas material yang digunakan harus 

sedemikian rupa sehingga penyimpangan 10% dari densitas yang seharusnya tidak 

menimbulkan kesalahan lebih dari 0,25 kali kesalahan maksimum yang diizinkan (OIML, 

2004). 
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2.2.3. Pengukuran Densitas Anak Timbangan 

Selain digunakan dalam menentukan kelas anak timbangan, densitas anak 

timbangan juga dapat mempengaruhi akurasi pembacaan massa anak timbangan. Densitas 

anak timbangan menjadi salah satu faktor penting pada perhitungan ketidakpastian 

tepatnya pada perhitungan ketidakpastian daya apung (buoyancy). Dengan 

mencantumkan densitas anak timbangan maka hasil perhitungan ketidakpastian buoyancy 

menjadi relatif lebih kecil (Dokumen CSIRO) dan akurasi pembacaan massa anak 

timbangan meningkat. 

Pengukuran densitas anak timbangan dapat dilakukan dengan mengacu pada 

metode yang direkomendasikan dalam OIML R-111. Berdasarkan rekomendasi tersebut, 

terdapat enam metode pengukuran densitas anak timbangan. Namun, pada penelitian ini 

metode pengukuran densitas anak timbangan akan dilakukan dengan menggunakan 

Metode C dari hasil pembacaan nilai massa dan volume anak timbangan. 

 

Gambar 2. 1. Metode C Pengukuran Densitas Timbangan 

Sumber : Dokumen OIML R-111 Edisi 2004 

 
Pada penelitian ini pengukuran densitas anak timbangan dilakukan dengan 

menggunakan Metode C. Dengan Metode C, densitas anak timbangan ditentukan melalui 

pengukuran massa dan volume uji secara terpisah. Pengukuran massa dilakukan 

menggunakan timbangan dengan tujuan memperoleh nilai massa konvensional anak 

timbangan. Sedangkan pengukuran volume dilakukan berdasarkan prinsip buoyancy 

dengan tujuan mengetahui perubahan level cairan yang kemudian dikonversi menjadi 

volume anak timbangan. Dan dengan diketahuinya massa serta volume anak timbangan 

maka dapat ditentukan densitas anak timbangan. 
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2.2.4. Kalibrasi Anak Timbangan 

Secara umum, kalibrasi merupakan kegiatan membandingkan hasil pengukuran 

suatu alat ukur terhadap alat ukur standar untuk mencapai ketertelusuran hasil pengukuran 

dan menjamin kebenaran hasil pengukuran. Sedangkan menurut ISO/IEC Guide 

17025:2005 dan Vocabulary of International Metrology (VIM), kalibrasi adalah 

serangkaian kegiatan yang membentuk hubungan antara nilai yang ditunjukkan oleh 

instrumen ukur atau sistem pengukuran, atau nilai yang diwakili oleh bahan ukur, dengan 

nilai – nilai yang sudah diketahui yang berkaitan dari besaran yang diukur dalam kondisi 

tertentu (ISO/IEC Guide 17025:2005). 

Kalibrasi anak timbangan yang mengacu pada Rekomendasi OIML R-111 dapat 

dilakukan dengan dua Metode yaitu Metode perbandingan langsung dan Metode 

diseminasi anak timbangan. Adapun kalibrasi anak timbangan memiliki beberapa kriteria 

pengujian yang disarankan. Kriteria pengujian tersebut dapat dilihat sebagaimana 

tercantum pada Tabel 2.3 berikut. 

 

Tabel 2.2. Pengujian Anak Timbangan Berdasarkan Kelas Anak Timbangan 
 

 

Sumber : Rekomendasi OIML R-111 
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Berdasarkan Tabel 2.3 di atas, diketahui bahwa pengukuran densitas merupakan 

salah satu kriteria pengujian yang disarankan untuk setiap pengujian atau kalibrasi kelas 

anak timbangan. 

Pengaruh densitas pada kalibrasi anak timbangan dicantumkan dalam dokumen 

National Measurement Laboratory CSIRO. Pada dokumen tersebut dijelaskan bahwa 

dengan menghitung densitas anak timbangan maka hasil perhitungan ketidakpastian 

pengukuran dapat menjadi relatif lebih kecil. Adapun untuk menentukan nilai 

ketidakpastian densitas anak timbangan dapat digunakan persamaan sebagaimana 

tercantum dalam Rekomendasi OIML R-11 sebagai berikut. 

 
𝑢2 =  𝑐2 𝑢2 + 𝑐2 𝑢2 + 𝑐2 𝑢2 + 𝑐2 𝑢2 + 𝑐2 𝑢2  

 (2.1) 
(𝑝𝑡) (𝑝𝑎) (𝑝𝑎) (𝑝𝑙) (𝑝𝑙) (𝑚𝑡) (𝑚𝑡) (𝐼𝑑𝑙) (𝐼𝑑𝑙) (𝐼𝑑𝑙) (𝑐𝑎𝑝) 

 

2.3. Pengangkat Elektrik 

2.3.1. Definisi Pesawat Angkat 

Pesawat adalah kumpulan dari beberapa alat secara berkelompok atau berdiri 

sendiri guna menghasilkan tenaga baik mekanik maupun bukan mekanik dan dapat 

digunakan untuk tujuan tertentu. 

Dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 

2020 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut 

dijelaskan bahwa pesawat angkat merupakan pesawat atau peralatan yang dibuat dan 

dipasang untuk mengangkat, menurunkan, mengatur posisi dan/atau menahan benda kerja 

dan/atau muatan. 

 

2.3.2. Pemilihan Pesawat Angkat 

Pesawat angkat yang digunakan dalam suatu sistem tidak boleh merusak muatan 

yang dipindahkan atau menghalangi dan menghambat kerja sistem tersebut. Oleh karena 

itu terdapat beberapa faktor teknis yang perlu diperhatikan dalam menentukan 

penggunaan pesawat angkat. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut. 

1) Jenis muatan yang diangkat 

Pemilihan pesawat angkat untuk muatan satuan yang memiliki bentuk, berat 

dan volume akan berbeda dengan pesawat angkat untuk muatan curah yang 

dapat menggumpalkan saat dipindahkan. 
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2) Kapasitas yang dibutuhkan 

Pesawat angkat memiliki kapasitas yang berbeda yang dapat disesuaikan 

dengan siklus kerja dan durasi kerja yang dibutuhkan. 

3) Arah dan jarak perpindahan 

Penggunaan pesawat angkat harus disesuaikan dengan arah dan jarak 

perpindahan yang dibutuhkan. Pesawat angkat dapat memindahkan muatan ke 

arah horizontal, vertikal, diagonal atau dalam sudut tertentu. 

4) Kondisi lokal yang spesifik 

5) Faktor ini meliputi luas, bentuk lokasi serta kondisi lingkungan seperti getaran, 

kelembaban, temperatur, tekanan atau kondisi udara di tempat pesawat angkat 

digunakan. 

 

2.3.3. Klasifikasi Jenis Perlengkapan Pengangkat 

1) Mesin Pengangkat adalah kelompok mesin yang bekerja secara periodik yang 

didesain sebagai peralatan untuk mengangkat dan memindahkan muatan. 

2) Crane adalah gabungan mekanisme pengangkat yang terpisah dengan rangka 

untuk mengangkat atau sekaligus mengangkat dan memindahkan muatan yang 

dapat digantungkan secara bebas atau diikatkan pada crane. 

3) Elevator adalah sekelompok mesin yang bekerja secara periodik untuk 

mengangkat matan pada jalur pandu tertentu. 

 

2.3.4. Komponen Utama Pengangkat Elektrik 

1) Tiang Penyangga (Rangka) 

2) Lengan merupakan bagian dari pengangkat elektrik yang berfungsi untuk 

lintasan tali dalam mengangkat dan menurunkan beban. 

3) Motor Penggerak mempunyai fungsi untuk melakukan mekanisme gerakan 

vertikal pada sistem pengangkat elektrik. 

4) Puli adalah alat berbentuk cakra bundar beralur yang berfungsi sebagai laluan 

tali dan tempat untuk menggulung atau mengulur tali saat menaikkan atau 

menurunkan beban. 

5) Tali adalah pelengkapan fleksibel yang berfungsi sebagai penarik atau pengulur 

lantai muatan. 
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6) Kait (Hook) adalah alat untuk menggantungkan beban. 

7) Lantai Muatan adalah tempat untuk meletakan beban yang terhubung pada kait 

agar beban dapat diangkat atau diturunkan dengan aman. 

 

2.4. Prinsip Kerja Pengukuran Massa dengan Sensor Load Cell 

Pada penelitian ini, pengukuran massa dilakukan menggunakan sensor load cell. 

(referensi) Sensor load cell merupakan jenis sensor beban yang digunakan untuk 

mengubah beban atau gaya menjadi perubahan tegangan listrik yang besarnya tergantung 

dari pembebanan oleh tekanan. Pada sensor load cell terdapat suatu komponen elektronika 

yang disebut sebagai strain gauge. Umumnya strain gauge memiliki sensor tipe metal foil 

dengan proses photoeching yang kemudian membentuk konfigurasi grid. Prosesnya 

sangat sederhana sehingga bisa dibuat beragam ukuran gauge maupun bentuk grid. Gauge 

memiliki ukuran terpendek 0.20 mm dan 102 mm untuk ukuran terpanjang. Untuk tahanan 

standar 350 ohm namun ada juga gauge dengan tahanan 500 ohm - 10.000 ohm untuk 

kepentingan khusus. Adapun strain gauge sebagai komponen penyusun load cell dapat 

dilihat pada gambar berikut. 

 

Gambar 2. 2. Strain Gauge sebagai Komponen Penyusun Load Cell 

Sumber : (Samrasyid: 2020) 

Ketika beban diterapkan, load cell akan mengalami deformasi elastis yang 

menyebabkan terjadinya kompresi dan tekanan pada strain gauge. Pada strain gauge yang 

berada dalam kondisi terkompresi, kawat grid akan mengalami perubahan kondisi 

menjadi lebih tebal dan lebih. Sedangkan pada strain gauge yang berada dalam tekanan, 

kawat grid akan lebih tipis dan lebih panjang. Dari proses kompresi dan tekanan tersebut 
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strain gauge akan menghasilkan perubahan tahanan listrik atau resistansi yang kemudian 

dikonversi ke dalam satuan tegangan yang besarnya sebanding dengan beban yang 

diterima. 

Load Cell memiliki empat buah kabel antara lain kabel warna merah sebagai 

sumber tegangan V (+), kabel warna putih sebagai tegangan luaran (Vout -), kabel warna 

hitam sebagai sumber tegangan V (-), dan kabel warna biru sebagai tegangan luaran (Vout 

+). Adapun konstruksi sensor load cell dapat dilihat sebagaimana gambar berikut. 
 

Gambar 2. 3. Konstruksi Load Cell 

Sumber : (Samrasyid: 2018) 

 
Tegangan keluaran yang dihasilkan oleh load cell dinyatakan dalam satuan mV. 

Oleh karena dibutuhkan suatu penguat sinyal agar tegangan yang dihasilkan dapat terbaca 

oleh mikroprosesor dan diproses sesuai dengan program yang telah dirancang. Pada 

penelitian ini komponen penguat sinyal yang digunakan merupakan modul HX711. 

 

Gambar 2. 4. Diagram Blok Modul HX711 

Sumber : (Samrasyid: 2018) 
 

Penguatan sinyal oleh modul HX711 dilakukan agar keluaran dari sensor yang 

sangat kecil memiliki batas yang dapat dibaca oleh mikrokontroler yaitu dari 0 – 5 V. 
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Sinyal analog yang dihasilkan oleh load cell akan masuk menuju input multiplekser (input 

MUX). Terdapat dua channel yang dapat digunakan sebagai input multiplekser 

yaitu channel A (INA+ dan INA-) atau B (INB+ dan INB-). Pada channel multiplekser 

akan mengukur perbedaan tegangan atau selisih antara INA+ dan INA- yang dihasilkan 

oleh load cell. Keluaran dari multiplekser akan dikuatkan oleh Programmable Gain 

Amplifier (PGA) dengan penguatan 128 atau 64 untuk channel A dan penguatan 32 untuk 

channel B. Setelah dikuatkan oleh PGA, sinyal akan di konversi oleh Analog to Digital 

Converter (ADC) menjadi sinyal digital paralel. Dari ADC akan diproses oleh Digital 

Interface sehingga data digital paralel tersebut diubah menjadi data digital serial 

(Samrasyid, 2018). 

 
2.5. Prinsip Kerja Pengukuran Jarak dengan Sensor Ultrasonik 

Sensor ultrasonik adalah sebuah sensor yang berfungsi untuk mengubah besaran 

fisis (bunyi) menjadi besaran listrik dan sebaliknya (Elangsakti, 2015). Sensor ini bekerja 

dengan memanfaatkan gelombang ultrasonik yang dihasilkan oleh piezoelektrik pada 

frekuensi tertentu. 

 

Gambar 2. 5. Prinsip Kerja Sensor Ultrasonik 

Sumber : ( Al Khairi: 2021) 
 

Berdasarkan gambar 2.5 pengukuran jarak menggunakan sensor ultrasonik 

diperoleh dari sinyal yang dipancarkan oleh pemancar (transmitter) ultrasonik dengan 

frekuensi tertentu dengan durasi waktu tertentu. Sinyal tersebut biasanya memiliki 

frekuensi di atas 20kHz dan akan merambat sebagai gelombang bunyi dengan kecepatan 

sekitar 340 m/s. Kemudian ketika menumbuk suatu benda, sinyal tersebut akan 

dipantulkan kembali oleh benda dan diterima oleh komponen penerima (receiver) dengan 
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memperhitungkan selisih waktu antara pengiriman gelombang dan waktu gelombang 

pantul diterima (Elangsakti, 2015). 

 

2.6. Prinsip Kerja Motor Stepper dengan Modul L298N 

Motor stepper merupakan salah suatu jenis motor DC yang bekerja dengan 

mengubah pulsa elektronik menjadi gerakan mekanik diskrit. Perputaran motor stepper 

terjadi secara incremental atau langkah per langkah sesuai dengan jumlah pulsa digital 

yang diterima. Seperti motor DC pada umumnya, motor stepper dapat berputar dua arah 

dengan memberikan polaritas yang berbeda yaitu searah jarum jam (clockwise) dan 

berlawanan arah jarum jam (counterclockwise). Berdasarkan Metode perancangan 

rangkaian pengendalinya, motor stepper dapat dibagi menjadi jenis unipolar dan bipolar. 

Rangkaian pengendali motor stepper unipolar lebih mudah dibuat karena hanya 

memerlukan satu sinyal on/off dengan menggunakan switch atau transistor pada masing– 

masing lilitannya. Sedangkan untuk motor stepper bipolar diperlukan sinyal yang 

berubah-ubah dari positif ke negatif juga sebaliknya. 

Pada penggunaan motor stepper dibutuhkan suatu driver yang dapat berfungsi 

sebagai pengendali kecepatan dan arah putaran motor stepper. Jenis driver yang 

digunakan pada penelitian ini adalah driver modul L298N. Modul L298N merupakan 

modul yang terdiri dari transistor-transistor logis (TTL) dengan gerbang NAND yang 

digunakan untuk mengontrol kecepatan serta arah putaran motor DC dengan mengatur 

tegangan dan arus yang diterima oleh motor stepper dengan cukup presisi. 

Gambar 2. 6. Ilustrasi Gerakan Motor Stepper 

Sumber : (Samsul, Eka: 2019) 
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Pada gambar 2.6 dapat dilihat bahwa sinyal pulsa seolah–olah berjalan dari phase 

A ke phase B dan seterusnya. Sehingga bagian rotor yang diibaratkan sebagai magnet 

akan berputar karena tertarik oleh gaya magnet yang dibangkitkan pada setiap phase. 

Pemberian sinyal seperti itu merupakan contoh Metode full step, yang artinya untuk 

memperoleh gerakan 1 putaran penuh dibutuhkan empat kali step. 

 

2.7. Prinsip Pengukuran Suhu dengan Sensor DS18B20 

Sensor suhu DS18B20 merupakan salah suatu termometer digital yang 

menyediakan 9-bit sampai 12-bit pengukuran temperatur dalam Celsius yang dapat 

digunakan bersama dengan mikroprosesor atau mikrokontroler sebagai pengendalinya. 

Sensor suhu DS18B20 merupakan sensor yang memiliki kemampuan tahan air 

(waterproof) sehingga cocok digunakan untuk mengukur suhu pada tempat yang sulit atau 

basah. Sensor DS18B20 memiliki rentang temperatur kerja dari -55°C sampai dengan 

+125°C dengan akurasi sekitar ±0.5°C. 

Sensor DS18B20 bekerja dengan mengubah besaran suhu menjadi besaran 

tegangan. Tegangan ideal yang keluar dari DS18B20 mempunyai perbandingan 100 ºC 

setara dengan 1 V. Sensor ini mempunyai pemanasan diri (self heating) kurang dari 0.1 

ºC dapat dioperasikan dengan menggunakan power supply tunggal dan dapat 

dihubungkan antar muka (interface) rangkaian kontrol yang sangat mudah (Alfian, 2017). 

 

2.8. Karakteristik Pengukuran 

2.8.1. Resolusi 

Resolusi atau daya baca adalah nilai skala terkecil atau suatu ekspresi kuantitatif 

dari kemampuan alat penunjuk untuk perbedaan yang cukup berarti antara nilai yang 

terdekat dari jumlah yang ditunjukkan (IPQI, 2019). 

 

2.8.2. Akurasi 

Akurasi adalah kemampuan dari alat ukur untuk memberikan indikasi kedekatan 

terhadap harga sebenarnya dari objek yang diukur (IPQI, 2019). Akurasi biasanya 

dinyatakan dengan menggunakan nilai koreksi pembacaan alat ukur yang diperoleh dari 

hasil pengujian dengan membandingkan pembacaan alat ukur dan penunjukan alat yang 
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digunakan sebagai referensi. Adapun, untuk menentukan nilai akurasi suatu alat maka 

dapat digunakan persamaan sebagai berikut. 

Akurasi = 100% x (1 − 
𝐶 + 3𝛿 

) (2.2) 
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙      

 

2.8.3. Presisi 

Presisi adalah kecenderungan data yang diperoleh dari perulangan yang 

mengindikasikan kecilnya nilai standar deviasi hasil pengukuran (IPQI, 2019). Untuk 

menentukan standar deviasi hasil pengukuran dan kepresisian alat ukur dapat digunakan 

persamaan berikut. 

∑𝑛 (𝑥−𝑥𝑟) 
Standar Deviasi = √ 𝑖=1      (2.3) 

(𝑛−1) 

 

Tingkat Presisi = 100% x (1 − 
3𝛿

) (2.4) 
 

𝑥𝑟      

 

2.8.4. Repeatability 

Repeatability adalah variansi hasil pengukuran saat benda yang diukur, alat ukur 

dan operator yang melakukan pengukuran sama. Repeatability dapat dinyatakan dengan 

persamaan sebagai berikut. 

Repeatability = 
𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑑𝑒𝑣𝑖𝑎𝑠𝑖 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 (2.5) 

√𝑛−1    

 

2.8.5. Linieritas 

Linieritas merupakan kemampuan suatu Metode analisa untuk menunjukkan 

hubungan antara perubahan input dan output secara langsung yang ditunjukkan oleh nilai 

koefisien korelasi atau R
2
. Hubungan input dan output yang semakin linier memiliki 

koefisien korelasi mendekati atau sama dengan 1. Linieritas diuji secara statistik atau 

biasa disebut regresi linier yang dinyatakan sebagai y = a + bx; dengan b merupakan 

kemiringan garis regresi dan a merupakan perpotongan sumbu y. 
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BAB III 

RANCANG BANGUN 

 
3.1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Akademi Metrologi dan Instrumentasi serta di 

Laboratorium Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrologian (PPSDK), Kementerian 

Perdagangan. 

 

3.2. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah pengujian prototipe. Pengujian 

prototipe dilakukan untuk memperoleh data secara empiris dan memastikan prototipe 

telah sesuai dengan standar atau rekomendasi yang ditentukan. 

 

3.3. Prinsip Kerja Prototipe 

Secara umum, prinsip kerja prototipe alat ukur densitas anak timbangan dijelaskan 

dalam bentuk diagram blok sebagaimana tercantum pada Gambar 3.1 berikut. 

 

Gambar 3.1. Diagram Blok Prinsip Kerja Prototipe 
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Prototipe alat ukur densitas anak timbangan ini dibuat sedemikian rupa sehingga 

pengukuran densitas anak timbangan (AT) dapat dilakukan secara otomatis dengan 

pengukuran massa dan volume yang terintegrasi pengangkat elektrik. 

Proses pengukuran dimulai dengan mengaktifkan prototipe. Ketika prototipe 

berada dalam kondisi aktif, pengangkat elektrik dapat bekerja karena sistem diberi 

masukan berupa pulsa digital oleh push button yang terhubung dengan Arduino Uno 2 

sebagai mikrokontroler. Terdapat empat buah push button pada prototipe ini yaitu push 

button down, push button up, push button tare dan push button stop. Ketika push button 

down ditekan sinyal masukan kemudian diteruskan ke Arduino Uno 2 untuk 

menggerakkan motor stepper searah jarum jam sehingga dapat menurunkan lantai muatan 

ke dalam gelas ukur yang berisi cairan aquades. Setelah lantai muatan berada di dalam 

gelas ukur dengan pencelupan penuh tekan push button stop lalu load cell yang dilengkapi 

modul HX711 akan menimbang massa lantai muatan tanpa beban. Setelah itu tombol tare 

ditekan untuk mengatur nilai pembacaan kembali menjadi 0. Setelah pembacaan load cell 

diatur menjadi 0, lantai muatan dinaikkan dengan menggunakan push button up yang 

memberikan sinyal masukan untuk menggerakkan motor stepper berlawanan arah jarum 

jam dan menaikkan lantai muatan. Setelah itu anak timbangan uji diletakkan ke atas lantai 

muatan. Lantai muatan berisi anak timbangan uji tersebut kemudian diturunkan kembali 

ke dalam gelas ukur berisi cairan. Ketika lantai muatan yang berisi anak timbangan 

tercelup sepenuhnya massa anak timbangan diukur dengan menggunakan load cell. Pada 

saat yang sama, terjadi perubahan ketinggian cairan di dalam gelas ukur. Perubahan 

ketinggian tersebut diukur menggunakan sensor ultrasonik. Hasil pembacaan sensor 

ultrasonik kemudian diteruskan ke Arduino Uno 1 dan dikonversi menjadi nilai volume 

anak timbangan uji. Densitas anak timbangan diperoleh dari massa anak timbangan uji 

yang terukur oleh load cell dibagi nilai volume anak timbangan uji yang terukur oleh 

sensor ultrasonik. Hasil dari pengukuran tersebut kemudian ditampilkan pada LCD I2C 

20x4. Setelah dilakukan pengukuran densitas anak timbangan, push button up ditekan 

kembali sehingga motor stepper bergerak berlawanan jarum jam dan katrol akan 

mengangkat lantai muatan kembali ke posisi semula. 
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Proses kerja prototipe ini juga dijelaskan dengan menggunakan diagram alir yang 

dapat dilihat sebagaimana Gambar 3.2 berikut. 

 

Gambar 3.2. Diagram Alir Prinsip Kerja Prototipe 

 
 

3.4. Pengkabelan Komponen Penyusun Prototipe 

Pada penelitian ini digunakan beberapa komponen penyusun prototipe antara lain 

load cell, modul HX711, motor stepper, modul L298N, sensor suhu, sensor ultrasonik, 

Arduino, push button, resistor, potensiometer dan LCD yang dihubungkan sebagaimana 

rancangan skematis pengkabelan pada Gambar 3.3 berikut. 
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Gambar 3.3. Skema Pengkabelan Komponen-komponen Penyusun Prototipe 

 
3.4.1. Arduino Uno 

Arduino merupakan sebuah board pengembangan mikrokontroler yang berbasis 

chip ATmega328P dan bersifat open source serta memiliki 14 pin Input/output digital, 6 

Input analog yang merupakan osilator kristal 16Mhz, koneksi USB, power jack, ISCP 

header dan tombol reset. Berikut merupakan tampilan Arduino Uno dengan 

spesifikasinya. 

 

Gambar 3. 4. Board Arduino Uno 

Sumber : (https://www.caratekno.com/pengertian-arduino-uno-mikrokontroler/) 

https://www.caratekno.com/pengertian-arduino-uno-mikrokontroler/
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Tabel 3. 1. Spesifikasi Arduino Uno 
 

Mikrokontroler ATmega328P 

  

Tegangan Input yang Disarankan 7-12 V 

Batas Tegangan Input 6-20 V 

Jumlah Pin I/O Digital 14 

Jumlah Pin Input Analog 6 

Arus DC tiap Pin I/O 40 mA 

Arus DC tiap Pin I/O 50 mA 

Memori Flash 32 KB 

SRAM 2 KB 

EPROM 1 Kb 

Clock Speed 16 Mhz 

Sumber : (https://www.arduino.cc) 

 

Pada perancangan prototipe, arduino berperan sebagai pusat pengendali dan 

pemrosesan data untuk setiap sensor yang digunakan. Komponen-komponen yang 

dikendalikan oleh arduino antara lain sensor load cell, sensor ultrasonik HY-SRF05, 

sensor suhu DS18B20, motor stepper, push button serta LCD 20x4 yang digunakan untuk 

menampilkan hasil pengukuran dari masing-masing sensor. Pada perancangan ini 

digunakan dua buah arduino uno dengan sumber tegangan masing-masing 5 V dan 12 V 

dengan keterangan pin pada Arduino adalah sebagai berikut. 

 

Tabel 3. 2. Pengkabelan pada Arduino 1 
 

Pin Arduino Keterangan 

5 Volt Sumber tegangan positif 

GND Sumber tegangan negatif 

Reset Push button “TARE” 

A4 Pin SDA pada LCD 

A5 Pin SCK pada LCD 
 

 

https://www.arduino.cc/
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Tabel 3. 3. Pengkabelan pada Arduino 1 

  

5 Pin DT pada Modul HX711 

6 Pin SCK pada Modul HX711 

8 Pin Echo Sensor Ultrasonik 

9 Pin Trigger Sensor Ultrasonik 

13 Pin Data Sensor Suhu 

 

Tabel 3. 4. Pengkabelan pada Arduino 2 
 

Pin Arduino Keterangan 

5 Volt Sumber tegangan positif 

GND Sumber tegangan negatif 

Reset Push button “STOP” 

A0 Pin data Potensiometer 

A1 Push button “UP” 

A2 Push button “DOWN” 

8 Pin IN 1 Modul L298N 

9 Pin IN 2 Modul L298N 

10 Pin IN 3 Modul L298N 

11 Pin IN 4 Modul L298N 

 
3.4.2. Sensor Load Cell 

Load cell merupakan modul yang dirancang untuk mendeteksi tekanan atau massa 

sebuah beban pada timbangan digital dan terdiri dari strain gauge, konduktor serta 

jembatan wheatstone. 

 

Gambar 3. 5. Load Cell 

Sumber: ( https://www.hmeftuntirta.com/2018/) 

https://www.hmeftuntirta.com/2018/
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Pada perancangan ini sensor load cell digunakan sebagai prototipe timbangan 

elektronik untuk mengukur massa anak timbangan uji dengan kapasitas maksimum 5 kg 

dan dihubungkan dengan modul HX711 dengan pengkabelan sebagai berikut. 

 

Tabel 3. 5. Pengkabelan Load Cell dan Modul HX711 
 

I/O Load Cell Pin pada Modul HX711 

Kabel Merah E+ 

Kabel Hitam A+ 

Kabel Putih A- 

Kabel Hijau E- 

 

3.4.4. Modul HX711 

Modul HX711 merupakan modul amplifier (penguat sinyal) sekaligus modul 

Analog to Digital Converter (ADC) yang berfungsi untuk mengondisikan sinyal analog 

dari sensor load cell serta mengonversikannya menjadi sinyal digital sehingga dapat 

diproses oleh arduino uno. 

 

Gambar 3. 6. Modul HX711 

Sumber : (https://circuitdigest.com/microcontroller-projects/arduino-weight- 

measurement-using-load-cell) 

 

Pada perancangan ini, modul HX711 berfungsi sebagai penguat sinyal untuk load 

cell agar keluaran dari sensor yang sangat kecil dapat dibaca dan diproses oleh arduino. 

Adapun skema pengkabelan modul HX711 dengan arduino dapat dilihat sebagai berikut. 

 

Tabel 3. 6. Skema Pengkabelan Modul HX711 
 

I/O HX711 Pin pada Arduino 

VCC Pin 5 Volt 

DT Pin 5 

SCK Pin 6 

GND Pin GND 

https://circuitdigest.com/microcontroller-projects/arduino-weight-measurement-using-load-cell
https://circuitdigest.com/microcontroller-projects/arduino-weight-measurement-using-load-cell
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3.4.5. Sensor Ultrasonik HY-SRF05 

Sensor ultrasonik bekerja dengan prinsip pengukuran jarak secara vertikal. Pada 

penelitian ini sensor ultrasonik digunakan untuk mengukur perubahan ketinggian level 

cairan yang kemudian dikonversi menjai nilai volume cairan. Terdapat lima buah pin pada 

sensor ultrasonik jenis HY-SRF05. 

 

Gambar 3. 7. Sensor Ultrasonik HY-SRF05 

Sumber: (https://create.arduino.cc/projecthub/) 

 

Adapun skema pengkabelan sensor ultrasonik pada perancangan ini adalah 

sebagai berikut. 

Tabel 3. 7. Skema Pengkabelan Sensor Ultrasonik HY-SRF05 
 

I/O Ultrasonik Keterangan 

VCC 5 V pada Arduino 

GND GND pada Arduino 

Trigger Pin 9 pada Arduino dan Resistor 2KΩ 

Echo Pin 8 pada Arduino 

Output Tidak digunakan 

 

Pada penelitian ini pin trigger berfungsi sebagai pemancar gelombang 

(transmitter) sedangkan pin echo berfungsi sebagai penerima gelombang pantulan 

(receiver). Dengan kedua pin tersebut maka sensor dapat berfungsi tanpa perlu 

menghubungan pin output dengan mikrokontroler. 

 

3.4.6. Sensor Suhu DS18B20 

Pada perancangan ini, sensor suhu digunakan untuk mengukur suhu cairan 

(aquades) yang digunakan pada pencelupan  anak timbangan uji. Sensor suhu yang 

https://create.arduino.cc/projecthub/
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digunakan memiliki empat buah kabel dengan ketelitian 0,1°C. Nilai suhu yang terukur 

kemudian diproses oleh arduino. 

 

Gambar 3. 8. Sensor Suhu DS18B20 

Sumber: (Theressia, Rita: 2017) 

Adapun skema pengkabelan sensor suhu DS18B20 dapat dilihat sebagai berikut. 

 
Tabel 3. 8. Skema Pengkabelan Sensor Suhu DS18B20 

 

I/O DS18B20 Keterangan 

VCC 5 V pada Arduino 

GND GND pada Arduino 

Data Pin 13 pada Arduino dan Resistor 4,7K Ω 

 
3.4.7. Motor Stepper 

Motor stepper merupakan salah suatu jenis motor DC yang bekerja dengan 

mengubah pulsa elektronik menjadi gerakan mekanis diskrit. Perputaran motor stepper 

terjadi secara incremental atau langkah per langkah sesuai dengan jumlah pulsa digital 

yang diterima. Seperti motor DC pada umumnya, motor stepper dapat berputar dua arah 

dengan memberikan polaritas yang berbeda yaitu searah jarum jam (clockwise) dan 

berlawanan arah jarum jam (counterclockwise). 

Gambar 3. 9. Motor Stepper Nema 17 

Sumber: (https://components101.com/motors/nema17-stepper-motor) 

https://www.bukalapak.com/p/elektronik/komponen-elektronik/
https://components101.com/motors/nema17-stepper-motor


41  

Adapun jenis motor stepper yang digunakan adalah motor stepper Nema 17 

dengan spesifikasi sebagai berikut. 

 Rated Voltage: 12V DC

 Current: 1.2A at 4V

 Step Angle: 1.8 deg.

 Number of Phases: 4

 Motor Length: 1.54 inches

 4-wire, 8 inch lead

 200 steps per revolution, 1.8 degrees

 Operating Temperature: -10 to 40 °C

 Unipolar Holding Torque: 22.2 oz-in

 
Pada perancangan ini motor stepper yang digunakan merupakan motor stepper 

jenis Nema 17 yang didukung modul L298N dengan skema sebagai berikut. 

 
Tabel 3. 9. Skema Pengkabelan Motor Stepper dengan Modul L298N 

 

I/O Motor Stepper Keterangan 

A+ IN 1 

A- IN 2 

B+ IN 3 

B- IN 4 

 
3.4.7. Modul L298N 

Modul L298N merupakan modul yang terdiri dari transistor-transistor logis (TTL) 

dengan gerbang NAND yang digunakan untuk mengontrol kecepatan serta arah putaran 

motor DC dengan mengatur tegangan dan arus yang diterima oleh motor stepper dengan 

cukup presisi. 

 

Gambar 3. 10. Modul L298N 

Sumber: (https://www.nyebarilmu.com/tutorial-arduino-mengakses-driver-motor-l298n/) 

https://www.nyebarilmu.com/tutorial-arduino-mengakses-driver-motor-l298n/
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Adapun modul L298N yang digunakan pada perancangan ini memiliki spesifikasi 

sebagai berikut. 

 Tipe : Dual H-Bridge 

 IC Driver : L298N 

 Logic voltage : 5V DC 

 Drive voltage : 5-35V DC 

 Logical current : 0mA-36mA 

 Driving current : 2A (MAX single bridge) 

 Temperature : -20 C – 135 C 

 Power maksimum: 25W 

 Berat : 30g 

 Ukuran : 43 mm x 43 mm x 27 mm 

 
Pada perancangan ini modul L298N berfungsi sebagai pengendali kecepatan serta 

pengendali arah putaran motor stepper sehingga motor stepper dapat menggerakkan lantai 

muatan naik atau turun. Adapun skema pengkabelan motor stepper dapat dilihat sebagai 

berikut. 

Tabel 3. 10. Skema Pengkabelan Modul L298N dengan Arduino 
 

I/O Modul L298N Keterangan 

IN 1 Pin 8 

IN 2 Pin 9 

IN 3 Pin 10 

IN 4 Pin 11 

VCC Sumber tegangan 12 Volt 

GND GND 

 
3.4.8. Push Button 

Push button merupakan komponen kontrol yang berfungsi untuk mengontrol 

kondisi on atau off pada suatu rangkaian listrik. Push button pada mempunyai dua tipe 

kontak yaitu NC (Normally Close) yang merupakan kontak terminal dengan kondisi 

normal terbuka (aliran arus listrik tidak mengalir) dan NO (Normally Open) yang 

merupakan kontak terminal dengan kondisi normal tertutup (mengalirkan arus listrik). 
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Gambar 3. 11. Push Button 

Sumber: (http://blog.unnes.ac.id/antosupri/pengertian-push-button-switch-saklar-tombol-tekan/) 

 

Pada perancangan ini digunakan empat buah push button antara lain push button 

tare, push button up, push button down, dan push button stop. Masing-masing push button 

dihubungkan pada Arduino dengan skema pengkabelan sebagai berikut. 

 

Tabel 3. 11. Skema Pengkabelan Push Button 

Kaki Push Button Keterangan 
 

GND 
Push Button “Tare” 

 
 

Push Button “Up” 

 
 

Push Button “Down” 

 
 

Push Button “STOP” 

Pin Reset pada Arduino 1 

GND 

.Pin A1 pada Arduino 2 

GND 

Pin A2 pada Arduino 2 

GND 

Pin Reset pada Arduino 2 
 

 

 

3.4.9. LCD 20x4 

LCD (Liquid Crystal Display) 20x4 adalah salah satu jenis display elektronik yang 

dibuat dengan teknologi CMOS Logic yang bekerja dengan tidak menghasilkan cahaya 

tetapi memantulkan cahaya yang ada di sekelilingnya terhadap front-lit atau 

mentransmisikan cahaya dari backlight. LCD (Liquid Cristal Display) berfungsi sebagai 

penampil data baik dalam bentuk karakter, huruf, angka ataupun grafik. 

 
 

Gambar 3. 12. LCD I2C 20x4 

Sumber: (https://www.electronics-lab.com/project/real-time-clock-20x4-i2c-lcd-display/) 

http://blog.unnes.ac.id/antosupri/pengertian-push-button-switch-saklar-tombol-tekan/
https://www.electronics-lab.com/project/real-time-clock-20x4-i2c-lcd-display/
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Pada perancangan digunakan LCD 20x4 yang telah dilengkapi modul I2C untuk 

menampilkan hasil pengukuran masing-masing sensor dan hasil pengukuran densitas 

anak timbangan. LCD ini dihubungkan pada Arduino 1 dengan skema pengkabelan 

sebagai berikut. 

Tabel 3. 12. Skema Pengakabelan LCD pada Arduino 
 

Pin LCD Keterangan 

SDA Pin A4 pada Arduino 1 

SCK Pin A5 pada Arduino 1 

  

GND Sumber tegangan negatif 

 

3.5. Pengujian Prototipe 

3.5.1. Pengujian Pesawat Angkat 

Pengujian daya angkat dibutuhkan untuk mengetahui besar beban anak timbangan 

yang mampu diangkat oleh pengangkat elektrik. Pengujian ini dilakukan pada anak 

timbangan uji kelas M3. Pengangkatan dan penurunan anak timbangan uji dilakukan 

menggunakan prototipe pengangkat elektrik. Anak timbangan uji diletakan pada lantai 

muatan kemudian push button naik dan turun ditekan secara bergantian. 

 

3.5.2. Pengujian Prototipe Alat Ukur Massa 

Pengujian massa diperlukan untuk mengetahui kinerja load cell dalam melakukan 

pengukuran beban anak timbangan agar diketahui tingkat akurasi load cell yang dapat 

mempengaruhi hasil dari penentuan densitas anak timbangan (referensi). Adapun 

pengujian yang dilakukan berupa, penentuan calibration factor, pemeriksaan skala, 

pengujian daya ulang pembacaan load cell (repeatability), pengujian pembebanan tak di 

tengah (eksentrisitas), dan pengujian histerisis. Seluruh pengujian tersebut dilakukan 

dengan menggunakan anak timbangan uji kelas M3 serta bertujuan untuk mengetahui 

deviasi maksimum load cell yang digunakan. 
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3.5.3. Pengujian Prototipe Alat Ukur Volume 

Pengujian volume dilakukan untuk memastikan akurasi pengukuran volume pada 

prototipe ini. Pengukuran volume menggunakan sensor ultrasonik dengan prinsip 

pengukuran jarak secara vertikal berfungsi untuk mengukur perubahan ketinggian jarak 

permukaan cairan pada gelas ukur. Berdasarkan prinsip pengukuran volume untuk 

mengetahui kinerja dan akurasi pembacaan sensor ultrasonik dilakukan pengujian dengan 

perbandingan langsung, adapun pengujian yang dilakukan yaitu pengujian akurasi 

pembacaan sensor ultrasonik pada titik-titik tertentu dimana pengukuran jarak yang 

terbaca oleh sensor ultrasonik dibandingkan dengan jarak sebenarnya yang telah diukur 

menggunakan penggaris. 

 

3.5.4. Pengujian Prototipe Alat Ukur Suhu 

Pengujian suhu dilakukan dengan membandingkan nilai suhu yang terbaca oleh 

sensor suhu DS18B20 dengan thermometer digital agar pengukuran suhu cairan pada 

gelas ukur dapat diketahui standar deviasi hasil pengukuran dan ketidakpastian sensor 

suhu DS18B20 yang digunakan. 

 

3.5.5. Pengujian Prototipe Alat Ukur Densitas Anak Timbangan 

Pengujian densitas anak timbangan dilakukan pada nominal anak timbangan uji 

kelas M3. Nilai densitas anak timbangan diperoleh dari massa anak timbangan yang 

terukur oleh load cell dibagi volume anak timbangan dari perubahan ketinggian 

permukaan cairan pada gelas ukur yang terbaca oleh sensor ultrasonik. 

𝜌 = 
𝑚 

……………………………………………………………………… (3.1) 
𝑣 

Keterangan : 

ρ = densitas anak timbangan (kg/m
3
 atau g/cm

3
) 

m = massa anak timbangan (kg atau g) 

v = volume cairan saat pencelupan anak timbangan (m
3
 atau cm

3
) 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 

4.1. Prototipe Alat Ukur Densitas Anak Timbangan 

Prototipe alat ukur densitas anak timbangan berhasil dibuat sesuai dengan desain 

yang telah dirancang dan dapat dilihat sebagaimana Gambar 4.1 berikut. 

 
 

 

Gambar 4. 1. Prototipe Alat Ukur Densitas Anak Timbangan 

 
Prototipe ini merupakan pengembangan dari prototipe alat ukur densitas anak 

timbangan pada penelitian sebelumnya. Pada penelitian densitas anak timbangan oleh 

Pradini dan Paramita (2020), prototipe ini dapat digunakan untuk mengukur densitas anak 

timbangan dengan proses pengukuran massa dan volume yang dilakukan secara 

bersamaan namun belum dilengkapi sebuah pengangkat sesuai rekomendasi OIML R111 

Metode C. Maka dilakukan pengembangan pada prototipe alat ukur densitas ini dengan 

mengintegrasikan prototipe alat ukur densitas dengan pesawat angkat elektrik sehingga 

pengukuran densitas anak timbangan dapat dilakukan secara lebih praktis dan efisien. 

Prototipe ini juga dilengkapi dengan LCD untuk menampilkan data-data hasil pengukuran 
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sensor yang digunakan. Data-data yang dapat ditampilkan pada LCD prototipe ini juga 

lebih lengkap yaitu jarak awal sensor ultrasonik terhadap permukaan cairan, selisih 

ketinggian permukaan cairan setelah anak timbangan dicelupkan, suhu cairan pencelupan 

anak timbangan, massa anak timbangan uji, volume anak timbangan uji dan densitas anak 

timbangan uji. Tampilan LCD prototipe alat ukur densitas yang telah dikembangkan dapat 

dilihat sebagaimana berikut. 

 

Gambar 4. 2. Tampilan Hasil Pengukuran Tanpa Beban pada LCD 

 
Konstruksi prototipe alat ukur densitas anak timbangan ini juga dirancang lebih 

kuat dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Badan utama prototipe dibuat dengan 

menggunakan papan tripleks dan alas keramik serta rangka besi sehingga prototipe tidak 

mudah berubah bentuk. Komponen-komponen elektrik dirangkai dalam box elektronik 

sehingga pengkabelan lebih rapi dan aman dari gangguan luar. 

 

4.2. Hasil Pengujian Sensor Penyusun Prototipe 

4.2.1. Hasil Pengujian Daya Pesawat Angkat 

Pada pengujian daya angkat digunakan anak timbangan kelas M3 dengan massa 

nominal 50 g, 100 g, 200 g dan 500 g. Pengangkatan dilakukan masing-masing sepuluh 

(10) kali dengan hasil sebagaimana tercantum pada tabel berikut. 

 
Tabel 4. 1. Hasil Pengujian Daya Angkat 

 

Nominal (g) Hasil Pengujian 

50 Terangkat 

100 Terangkat 

200 Terangkat 

500 Tidak Terangkat 
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Berdasarkan hasil pengujian daya angkat maka ditentukan bahwa anak timbangan 

uji yang dapat diukur densitasnya dengan menggunakan prototipe alat ukur densitas anak 

timbangan adalah anak timbangan dengan massa nominal 50 g, 100 g dan 200 g. Hal ini 

disebabkan oleh konstruksi prototipe pesawat angkat yang kurang kuat karena hanya 

menggunakan bahan aluminium sebagai tiang penyangganya. 

 

4.2.2. Hasil Pengujian Sensor Load Cell sebagai Prototipe Alat Ukur Massa 

Pengujian load cell dilakukan dengan menggunakan anak timbangan kelas M3. 

Pengujian diawali dengan menentukan calibration factor. Kemudian pengujian load cell 

dilanjutkan dengan mengacu Metode kalibrasi CSIRO yaitu pemeriksaan skala, pengujian 

repeatability, pengujian eksentrisitas dan dilakukan pengujian histeris pembacaan load 

cell. 

a. Penentuan Calibration Factor 

Sebelum melakukan pengujian, dilakukan penentuan calibration factor pada load 

cell sebagai prototipe timbangan untuk menentukan nilai scale.set sebagai penentu 

nilai akurasi dari prototipe timbangan yang digunakan. Pada penentuan 

calibration factor diperoleh hasil sebagaimana berikut. 

 

Tabel 4. 2. Set Scale 
 

Nominal 

(g)    

Calibration Factor 

(g) 

 Rata-rata 

(g) 

 

408 409 410 408 409 410 

50 50,2 50,0 49,9    

 50,2 50,1 50,0 50,2 50,0 50,0 

 50,2 50,0 50,0    

100 100,3 100,0 99,8    

 100,3 99,9 99,8 100,3 100,0 99,8 

 100,3 100,0 99,9    

200 200,7 200,0 199,6    

 200,7 200,0 199,7 200,6 200,0 199,7 

 200,5 200,1 199,7    
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Berdasarkan data yang tercantum pada Tabel 4.2, nilai scale.set yang 

menghasilkan penunjukan rata-rata paling mendekati nominal massa AT yang 

digunakan adalah 409. Nilai calibration factor tersebut, selanjutnya digunakan 

untuk melakukan pengujian. 

b. Pemeriksaan Skala 

Tabel 3. 13. Hasil Pemeriksaan Skala 
 

Nominal 

(g) 

z1 

(g) 

m1 

(g) 

z2 

(g) 

 0,0 200,0 0,0 

200 0,0 199,9 0,0 

    

Rata-rata 0,0 200,0 0,0 

 
Perhitungan: 

 Koreksi 

ri = (m1 rata-rata) – (z1 rata-rata) 

= 200,0 – 0,0 = 200,0 g 

C = M – ri 

= 200,0 g – 200,0 g 

= 0,0 g 

Keterangan: 

z1 : pembacaan sebelum ditambah beban (g) 

m1 : pembacaan anak timbangan uji (g) 

z2 : pembacaan setelah anak timbangan diangkat (g) 

ri : koreksi pembacaan (g) 

C : koreksi total (g) 

M : massa nominal anak timbangan uji 

 
 

Berdasarkan hasil pengujian dan perhitungan pemeriksaan nilai skala maka dapat 

disimpulkan bahwa prototipe timbangan dengan load cell dapat digunakan karena 
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hasil koreksi pengukuran pada pemeriksaan skala bernilai 0,0 g dan prototipe 

timbangan tidak memerlukan penyesuaian tambahan. 

c. Pengujian Repeatability 

Pengujian daya ulang pembacaan atau repeatability load cell dilakukan 

menggunakan anak timbangan uju diuji dengan massa nominal 50 g, 100 g dan 

200 g. Pengujian repeatability dilakukan sebanyak lima belas (15) kali 

pengulangan untuk setiap nominal yang diuji. Berdasarkan hasil pengujian 

diketahui nilai koreksi rata – rata pengujian pada setiap massa nominal dan 

ditentukan standar deviasi hasil pengukuran. Adapun, hasil pengujian 

repeatability untuk setiap massa nominal uji dapat dilihat sebagaimana 

dicantumkan pada tabel berikut. 

 

Tabel 4. 3. Hasil Pengujian Repeatability 
 

 

Nominal 

(g) 

Rata-rata 

Pembacaan 

(g) 

Rata-rata 

Koreksi 

(g) 

Standar 

Deviasi 

(g) 

 

Akurasi 

(%) 

 

Presisi 

(%) 

50 50,0 0,0 0,1 99,4 99,5 

100 100,0 0,0 0,1 99,8 99,8 

200 199,9 0,1 0,3 99,6 99,6 

 
Perhitungan untuk kapasitas maksimum yang dapat diukur (200 g): 

 Rata-rata pembacaan = 199,9 g 

 Koreksi = Massa nominal – Massa Uji 

= 200 g – 199,9 g 

= 0,1 g 
 

 

∑𝑛 (𝑥−𝑥𝑟) 
 Standar Deviasi = √ 𝑖=1  

(𝑛−1) 
 

 

∑𝑛 (200−199,9) 

 
 
 

 
Keterangan 

= √ 𝑖=1  

(15−1) 
 

= 0,25633 g 

= 0,3 g 
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n : jumlah pengujian 

x : massa nominal anak timbangan (g) 

xr : rata-rata pembacaan anak timbangan (g) 

 Akurasi Pengukuran = 100% x (1 − 
𝐶 + 3𝛿 

) 
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 

= 100% x (1 − 
0,1 +3(0,3)𝑔

)
 

200 𝑔 

= 99,6% 

Keterangan: 

𝛿 : standar deviasi (g) 

C : Koreksi rata-rata (g) 

 Tingkat Presisi = 100% x (1 − 
3𝛿

) 
𝑥𝑟 

= 100% x (1 − 
3(0,3)𝑔

) 
199,9 𝑔 

= 99,6% 

Keterangan: 

𝛿 : standar deviasi (g) 

xr : rata-rata pembacaan anak timbangan (g) 

 
d. Pengujian Eksentrisitas 

Pengujian pembebanan tak terpusat atau yang lebih umum diketahui sebagai 

pengujian eksentrisitas merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui 

nilai hasil pengukuran anak timbangan apabila pengukuran dilakukan pada posisi 

1, 2, 3, 4 dan 5 sebagaimana mengacu pada Gambar 4.3. berikut. 

 

Gambar 4. 3. Posisi Anak Timbangan pada Pengujian Eksentrisitas 
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Pada pengujian eksentrisitas digunakan anak timbangan uji dengan massa nominal 

50 g, 100 g dan 200 g. Pengukuran dilakukan masing-masing sebanyak dua puluh 

(20) kali pengulangan. Hasil pengukuran kemudian dicantumkan pada tabel 

berikut. 

Tabel 4. 4. Hasil Pengujian Eksentrisitas 
 

Nominal  

(g) 

 
Rata-rata Pembacaan (g) 

 
Rata-rata Koreksi (g) 

 Standar 

Deviasi (g) 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  

50 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 

100 100,0 100,0 99,9 100,0 100,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 

200 199,9 200 199,8 199,9 199,9 0,1 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 

 
Berdasarkan data hasil pengujian eksentristas dapat disimpulkan bahwa standar 

deviasi pengukuran pada posisi tak terpusat pada setiap massa nominal besarnya 

sama yaitu 0,1 g. 

 
e. Pengujian Histerisis 

Pada penelitian ini dilakukan pengujian histerisis. Pengujian histerisis adalah 

pengujian yang dilakukan untuk mengetahui nilai perbedaan atau penyimpangan 

yang muncul ketika dilakukan pengukuran secara berkesinambungan dari dua arah 

yang berlawanan (pengukuran naik dan pengukuran turun). Pengujian histerisis 

dilakukan pada nominal 50 g, 100 g dan 200 g yang hasilnya dicantumkan pada 

tabel berikut. 

Tabel 4. 5. Pengujian Naik-Turun 
 

Nominal 

(g) 

Rata-rata 

Pembacaan 

(g) 

Rata-rata 

Koreksi (g) 

Rata-rata 

Error 

(g) 

Standar 

Deviasi 

(g) 

 Naik Turun Naik Turun Naik Turun Naik Turun 

50 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 

100 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 

200 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 
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Berdasarkan tabel hasil pengujian diketahui bahwa standar deviasi maksimum 

hasil pengukuran untuk setiap massa nominal adalah 0,1 g. Adapun data hasil 

pengujian naik-turun ditampilkan dalam bentuk grafik sebagaimana gambar 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4. 4. Grafik Pengujian Naik Load Cell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4. 5. Grafik Pengujian Turun Load Cell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4. 6. Grafik Histerisis Pembacaan Load Cell 
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Berdasarkan Gambar 4.4 dan Gambar 4.5 dapat disimpulkan bahwa data hasil 

pengujian naik-turun sensor load cell bersifat linear dengan koefisien korelasi 

bernilai 1. 

f. Perhitungan Ketidakpastian Load Cell 

Pada perhitungan ketidakpastian prototipe timbangan digital dengan 

menggunakan sensor load cell digunakan tiga parameter ketidakpastian antara lain 

repeatability, resolusi dan eksentrisitas. Hasil perhitungan ketidakpastian masing- 

masing parameter dapat dilihat sebagaimana tercantum pada tabel berikut. 

 

Tabel 4. 6. Perhitungan Ketidakpastian Load Cell 

 

No. Parameter Simbol ui ci uici vi uici^2 uici^4 / vi 

 

1. 

 

Repeatability 

 

Ut 

 

0,07 

 

1 

 

0,07 

 

14 

 

0,005 

 

1,6 x 10
-6

 

 
2. 

 
Resolusi 

 
Ur 

 
0,03 

 
1 

 
0,03 

 
50 

 
0,0008 

 
1 x 10

-8
 

 
3. 

 
Eksentrisitas 

 
Ueks 

 
0,02 

 
1 

 
0,02 

 
14 

 
0,0005 

 
2 x 10

-8
 

 
 

Ketidakpastian Gabungan (uc) 0,08 

Derajat Kebebasan Efektif (veff) 23 

Faktor Cakupan (k) 1,7 

Ketidakpastian Diperluas (U95) 0,1 

 

Berdasarkan Tabel 4.6 maka dapat disimpulkan bahwa sensor load cell yang 

digunakan memiliki ketidakpastian diperluas sebesar ±0,1g. 

 

4.2.3. Hasil Pengujian Sensor Ultrasonik sebagai Prototipe Alat Ukur Volume 

Pada penelitian ini prototipe alat ukur volume terdiri dari sensor ultrasonik HY- 

SRF05 Prinsip kerja pembacaan volume oleh prototipe dikembangkan dan dilakukan 

berdasarkan kenaikan level cairan yang dideteksi oleh sensor ultrasonik ketika anak 

timbangan dicelupkan ke dalam wadah berisi cairan pada proses pengukuran densitas 

anak timbangan. 
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a. Pengujian Sensor Ultrasonik 

Pada penelitian ini pengujian sensor ultrasonik dilakukan dengan Metode 

pengujian naik-turun. Digunakan dua puluh (20) titik uji dengan tiga kali 

pengulangan pengukuran seperti pada lampiran 1. Dari pengujian tersebut 

diperoleh nilai standar deviasi maksimum pada pengujian naik-turun sebesar 0,4 

cm. Berdasarkan hasil pengujian ultrasonik, tingkat akurasi dan tingkat 

kepresisian pembacaan sensor ultrasonik ditentukan dengan hasil sebagaimana 

tercantum pada tabel berikut. 

Tabel 4. 7. Tingkat Keakuratan dan Kepresisian Sensor Ultrasonik 
 

Nominal 

(cm) 

Akurasi 

(%) 

Presisi 

(%) 
   

Naik Turun Naik Turun 

3 88,7 89,1 93,9 94,0 

6 89,3 90,0 83,8 100,0 

9 90,5 84,3 92,2 87,0 

12 87,6 90,5 93,0 96,0 

     

18 92,8 90,4 97,3 95,9 

21 92,4 94,9 96,9 99,1 

24 93,8 96,1 98,0 100,0 

27 96,3 93,1 100,0 97,6 

30 94,6 92,9 98,8 97,6 

33 94,5 93,6 98,4 97,8 

36 94,1 96,2 98,0 100,0 

39 94,6 94,6 98,3 98,6 

42 95,2 94,3 99,1 98,5 

45 95,1 94,4 98,9 98,4 

48 95,4 95,0 99,3 98,9 

51 95,1 94,7 98,9 98,8 

54 95,0 95,1 98,8 99,0 

57 95,4 94,9 99,1 98,6 

60 94,7 94,4 97,9 97,7 

 Rata-rata  98,3 97,8 
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Berdasarkan Tabel 4.7 dapat disimpulkan bahwa sensor ultrasonik memiliki 

tingkat akurasi pembacaan sebesar maksimum 98,3% dan tingkat kepresisian 

pembacaan maksimum sebesar 97,8%. Selain itu, data hasil pengujian naik-turun 

sensor ultrasonik juga ditampilkan dalam bentuk grafik sebagaimana berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4. 7. Grafik Pengujian Naik Sensor Ultrasonik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4. 8. Grafik Pengujian Naik Sensor Ultrasonik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Gambar 4. 9. Grafik Histerisis Pengujian Sensor Ultrasonik 
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Berdasarkan grafik data hasil pengujian sensor ultrasonik maka dapat 

disimpulkan bahwa data hasil pengujian naik-turun sensor load cell bersifat linear 

dengan koefisien korelasi 0,9999 atau mendekati 1. 

 
b. Pengujian Volume dengan Sensor Ultrasonik 

Pengujian volume dilakukan dengan cairan aquades pada enam titik uji dengan 

pengulangan pembacaan pada masing-masing titik uji sebanyak dua puluh (20) 

kali. Hasil pengujian volume tersebut dicantumkan pada tabel berikut. 

 

Tabel 4. 8. Hasil Pengujian Volume dengan Sensor Ultrasonik 
 

Titik 

Uji 

(mL) 

Rata-rata 

Pembacaan 

(mL) 

Rata-rata 

Koreksi 

(mL) 

Rata-rata 

Error 

(mL) 

Standar 

Deviasi 

(mL) 

Akurasi 

(%) 

Presisi 

(%) 

50 51 -1,0 1,0 0,7 97,7 95,9 

100 100,3 -0,3 0,3 1,0 97,1 96,8 

150 150,5 -0,5 0,5 1,2 97,9 97,5 

200 201,6 -1,6 1,6 1,4 98,7 97,9 

250 250,6 -0,6 0,6 1,4 98,5 98,3 

300 301,7 -1,7 1,7 1,4 99,1 98,6 

350 350,4 -0,4 0,4 1,4 98,9 98,8 

 
c. Perhitungan Ketidakpastian Sensor Ultrasonik 

Hasil perhitungan ketidakpastian masing-masing parameter dapat dilihat 

sebagaimana tercantum pada tabel berikut. 

 

Tabel 4. 9. Perhitungan Ketidakpastian Sensor Ultrasonik 
 

No. Parameter Simbol ui ci uici vi uici
2
 uici

4/ vi 

1. Repeatability ut 0,3 1 0,3 19 0,1 6,6 x 10
-4

 

2. Resolusi ur Ur 0,09 1 0,03 50 0,008 

 Ketidakpastian Gabungan (uc)    0,3 

 Derajat Kebebasan Efektif (veff)    19,3 

  Faktor Cakupan (k)    1,7 

 Ketidakpastian Diperluas (U95)    0,6 
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Berdasarkan hasil pengujian sensor ultrasonik maka disimpulkan bahwa sensor 

ultrasonik yang digunakan memiliki ketidakpastian diperluas sebesar ±0,6 cm. 

 

4.2.4. Hasil Pengujian Sensor Suhu 

a. Hasil Pengujian Sensor Suhu DS18B20 

Pada pengujian suhu, hasil pengukuran sensor suhu DS18B20 dibandingkan 

dengan hasil pengukuran thermometer digital. Cairan uji yang digunakan pada 

pengujian ini merupakan air dan es batu. Pengukuran suhu dilakukan sebanyak 

dua puluh (20) kali untuk setiap titik uji dengan lama pencelupan 10 menit. 

 

Tabel 4. 10. Hasil Pengujian Sensor Suhu DS18B20 
 

Rata-rata Pembacaan 
   Rata-rata 

Koreksi 

(°C) 

Rata-rata 

Error 

(°C) 

Standar 

Deviasi 

(°C) 

Titik Uji 
Termometer 

Digital 

(°C) 

Sensor 

DS18B20 

(°C) 

A 4,7 4,5 0,4 -0,4 0,06 

B 4,9 4,9 0,0 0,0 0,02 

C 5,3 5,1 -0,1 0,1 0,03 

D 5,3 5,2 -0,1 0,1 0,14 

E 5,6 5,6 0,0 0,0 0,04 

 
b. Perhitungan Ketidakpastian Sensor Suhu 

Hasil perhitungan ketidakpastian masing-masing parameter dapat dilihat 

sebagaimana tercantum pada tabel berikut. 

 

Tabel 4. 11. Perhitungan Ketidakpastian Sensor DS18B20 
 

No. Parameter Simbol ui 

2 
ui vi 

4 
ui /vi 

1. Repeatability ut 0,03 0,001 19 4,91 x 10
-8

 

2. Resolusi ur 0,06 0,003 50 2,22 x 10
-7

 

 Ketidakpastian Gabungan (uc)   0,07 

     

 Faktor Cakupan (k)   1,7 

 Ketidakpastian Diperluas (U95)   0,1 
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Berdasarkan hasil pengujian sensor suhu DS18B20 maka dapat disimpulkan 

bahwa ketidakpastian sensor suhu dipengaruhi oleh dua parameter yaitu 

repeatability dan resolusi dengan nilai ketidakpastian diperluas sebesar ±0,1°C. 

 

4.3. Hasil Pengujian Densitas Anak Timbangan 

Pengujian densitas anak timbangan untuk masing-masing nominal yang diuji 

dilakukan sebanyak 30 kali pengujian. Pengujian densitas anak timbangan pada penelitian 

ini dilakukan dengan dua variasi yaitu pengujian densitas anak timbangan tanpa 

pengangkat elektrik dan pengujian densitas anak timbangan dengan pengangkat elektrik. 

Hal ini dilakukan dengan tujuan membandingkan hasil pengukuran prototipe alat ukur 

densitas anak timbangan yang telah dikembangkan dengan menambah pesawat angkat 

pada sistem dan hasil pengukuran prototipe jika tanpa pesawat angkat. 

 

4.3.1. Pengujian Densitas Anak Timbangan Tanpa Pengangkat Elektrik 

Pengujian densitas anak timbangan tanpa pengangkat elektrik dilakukan untuk 

membandingkan ketelitian dan kuantitas hasil pengukuran. Pada pengujian ini, diperoleh 

data hasil pengukuran sebagai berikut. 

 

Tabel 4. 12. Hasil Pengujian Densitas Anak Timbangan Tanpa Pengangkat Elektrik 
 

 

Nominal 

(g) 

Rata- 

rata 

jarak 

(cm) 

 

Rata-rata 

selisih 

(cm) 

Rata- 

rata 

Suhu 

(°C) 

Rata- 

rata 

Massa 

(g) 

Rata- 

rata 

Volume 

(cm
3
) 

Rata- 

rata 

Densitas 

(g/cm
3
) 

 

Standar 

Deviasi 

(g/cm
3
) 

50 34,1 0,1 25,7 49,9 6,7 7,7 0,7 

100 34,0 0,2 25,5 100,1 12,6 8,1 0,2 

200 34,2 0,4 25,3 199,6 24,1 8,3 0,1 

 
Berdasarkan Tabel 4.12 disimpulkan bahwa rata-rata densitas anak timbangan 

bernilai 7,7 g/cm
3
 untuk anak timbangan dengan massa nominal 50 g, 8,1 g/cm

3
 untuk 

anak timbangan dengan massa nominal 100 g dan 8,3 g/cm
3
 untuk anak timbangan dengan 

massa nominal 200 g. Dari data tersebut pada massa nominal 50 g diperoleh hasil 

pengukuran densitas yang berbeda jika dibandingkan dengan massa nominal 100 g dan 
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200 g, hal tersebut disebabkan oleh massa nominal 50 g merupakan massa AT minimum. 

Pada pengujian dengan massa nominal 50 g, kenaikan ketinggian cairan kecil 

mengakibatkan pembacaan sensor ultrasonik dalam mendeteksi perubahan ketinggian 

tidak stabil sehingga perhitungan nilai volume menjadi besar dan mempengaruhi hasil 

pembacaan densitas. Selain itu, dapat disimpulkan bahwa standar deviasi atau 

penyimpangan hasil pengukuran maksimum pada pengujian densitas anak timbangan 

tanpa pengangkat elektrik sebesar 0,7 g/cm
3
 pada massa nominal 50 g. 

4.3.2. Pengujian Densitas Anak Timbangan Dengan Pengangkat Elektrik 

Pada pengujian densitas anak timbangan dengan pengangkat elektrik diperoleh 

hasil sebagaimana tercantum pada tabel berikut. 

 

Tabel 4. 13. Hasil Pengujian Densitas Anak Timbangan Dengan Pengangkat Elektrik 
 

 

 
Nominal (g) 

Rata- 

rata 

jarak 

(cm) 

Rata- 

rata 

selisih 

(cm) 

Rata- 

rata 

Suhu 

(°C) 

Rata- 

rata 

Massa 

(g) 

Rata-rata 

Volume 

(cm3) 

Rata-rata 

Densitas 

(g/cm3) 

Standar 

Deviasi 

(g/cm3) 

50 33,6 0,1 24,3 50,2 6,1 8,2 0,1 

100 33,6 0,2 23,8 97,8 12,2 8,3 0,2 

        

 

Berdasarkan Tabel 4.13 disimpulkan bahwa hasil pengujian densitas anak 

timbangan dengan pengangkat elektrik lebih presisi jika dibandingkan dengan hasil 

pengukuran densitas anak timbangan tanpa pengangkat elektrik. Hal ini merujuk pada 

vdensitas anak timbangan yang mana penyimpangan hasil pengukuran maksimum pada 

pengujian densitas anak timbangan dengan pengangkat elektrik sebesar 0,2 g/cm
3
 

sedangkan penyimpangan hasil pengukuran maksimum pada pengujian densitas anak 

timbangan tanpa pengangkat elektrik sebesar 0,7 g/cm
3
. Hal tersebut menandakan bahwa 

standar deviasi atau penyimpangan hasil pengukuran maksimum pada pengujian densitas 

anak timbangan dengan pengangkat elektrik lebih kecil daripada standar deviasi hasil 

pengukuran pada pengujian densitas anak timbangan tanpa pengangkat elektrik. Pada 

pengujian ini diketahui rata-rata densitas anak timbangan bernilai 8,2 g/cm
3
 untuk anak 
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timbangan dengan massa nominal 50 g, 8,3 g/cm
3
 untuk anak timbangan dengan massa 

nominal 100 g dan 8,4 g/cm
3
 untuk anak timbangan dengan massa nominal 200 g. Nilai 

densitas anak timbangan tersebut telah memenuhi persyaratan yang tercantum dalam 

rekomendasi OIML R-111 sebagaimana Tabel 2.1 yang menyatakan bahwa, untuk anak 

timbangan kelas M3 dengan massa nominal >100 g, densitas anak timbangan harus ≥1,5 

g/cm
3
. Selain itu, dapat juga disimpulkan bahwa, dengan densitas sebesar 8 g/cm

3
 sampai 

8,73 g/cm
3
  anak timbangan uji yang digunakan terbuat dari material kuningan. 

4.4. Ketidakpastian Densitas Anak Timbangan 

Pada penelitian ini, untuk menentukan ketidakpastian densitas anak timbangan 

diperlukan informasi mengenai densitas air dan ketidakpastian densitas air. Informasi 

tersebut dicantumkan pada tabel 4.15 berikut. 

 

Tabel 4. 14. Perhitungan Densitas Air dan Ketidakpastian Densitas Air 
 

Tanpa Pengangkat  Dengan Pengangkat Elektrik 

Nominal 

(g) 

 
Rata-rata Densitas 

Air (g/cm^3) 

 
Ketidakpastian 

Densitas Air 

(g/cm^3) 

 
Idl (g) 

 
Rata-rata 

Densitas Air 

(g/cm^3) 

 
Ketidakpastian 

Densitas Air 

(g/cm^3) 

 
Idl (g) 

50 0,997 0,00000083 6,7 0,997 0,00000083 6,8 

100 0,997 0,00000083 12,6 0,997 0,00000083 12,2 

200 0,997 0,00000083 24,0 0,997 0,00000083 23,9 

 
Berikut merupakan contoh perhitungan untuk menentukan densitas air dan 

ketidakpastian densitas air untuk anak timbangan dengan massa nominal 50 g dan 

pengujian menggunakan pengangkat elektrik: 

 Densitas Cairan Uji (pl) = α5 [1 − 
(𝑡+𝛼1)2(𝑡+ 𝛼2) 

] 
𝛼3(𝑡+ 𝛼4) 

= 999,97495[1 − 
(24,3+3,983035)2(24,3+ 301,797) 

522528,9(24,3+ 69,34881) 

= 997,2 kg/m
3
 

= 0,997 g/cm
3
 

] 
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Keterangan: 
 

α1/ºC = -3,983035±0,00067 α4/ºC = 69,3481 

α2/ºC = 301,797 α5/(kg/m
3
) = 999,974950 ± 0,00084 

α3/ºC
2
 = 522528,9 t = suhu cairan (ºC) 

 
 

 Massa Anak Timbangan Uji di Dalam Air 

(Idl) = 6,1 x 0,997 

= 6,8 g 

 
 

Keterangan : 

Idl = massa anak timbangan di Dalam Air 

Vuji = volume yang terbaca 

Puji = Densitas yang terbaca 

 
 

 Ketidakpastian Densitas Cairan Uji (Upl) 

Ketidakpastian densitas cairan pada rentang suhu 23,6 ºC sampai dengan 

24,8 ºC bernilai ±8,3 x 10
-7

 g/cm
3
. Nilai tersebut ditentukan berdasarkan 

tabel rekomendasi densitas dan densitas relatif menurut Standard Mean 

Ocean Water (SMOW) pada 101 325 Pa dengan ketidakpastian diperluas 

(k = 2) sebagaimana tabel 1 pada lampiran. 

 

4.4.1. Ketidakpastian Densitas Anak Timbangan Tanpa Pengangkat Elektrik 

Pada penelitian ini, perhitungan ketidakpastian densitas anak timbangan tanpa 

pengangkat elektrik ditentukan berdasarkan tiga parameter yaitu, ketidakpastian densitas 

udara dan ketidakpastian densitas cairan uji yang merupakan parameter dalam persamaan 

untuk perhitungan ketidakpastian densitas sesuai rekomendasi OIML R-111 serta 

ketidakpastian repeatability yang merupakan ketidakpastian tipe A dengan pendekatan 

menggunakan nilai standar deviasi maksimum. Adapun hasil perhitungan ketidakpastian 

densitas anak timbangan uji dapat dilihat sebagaimana tercantum pada tabel berikut. 
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Tabel 4. 15 . Hasil Perhitungan Ketidakpastian Densitas Anak Timbangan Tanpa Pengangkat 

Elektrik 
 

 

 

 

 
 

Udara 

cairan 

 

 

 

 

 
 

Berdasarkan Tabel 4.15 dapat disimpulkan bahwa ketidakpastian diperluas (U95) 

pengujian densitas anak timbangan tanpa pengangkat elektrik sebesar ±0,2 g/cm
3
. 

4.4.2. Ketidakpastian Densitas Anak Timbangan Dengan Pengangkat Elektrik 

Pada penelitian ini, perhitungan ketidakpastian densitas anak timbangan dengan 

pengangkat elektrik juga ditentukan berdasarkan tiga parameter yaitu, ketidakpastian 

densitas udara, ketidakpastian densitas cairan dan ketidakpastian repeatability 

sebagaimana tercantum pada tabel berikut. 

 

Tabel 4. 16. Hasil Perhitungan Ketidakpastian Densitas Anak Timbangan Dengan Pengangkat 

Elektrik 
 

 

 

 

 

 

Udara 

cairan 

No. Parameter Simbol Ui ci ui
2
 ci

2
 Vi ui

2
ci

2
 uici

4
 / vi 

1. 
Densitas 

u(pa)
 

6,9 x 10
-5

 7,4 4,8 x 10
-9

 55,3 60 2,6 x 10
-7

 1,2 x 10
-15

 

2. 
Densitas 

u(pl)
 

8,3 x 10
-7

 7,4 6,9 x 10
-13

 55,3 60 3,8 x 10
-11

 2,4 x 10
-23

 

3. Repeatability u(t) 0,13 1 0,02 1 29 0,02 8,9 x 10
-6

 

Ketidakpastian Gabungan (uc) 0,12 

Derajat Kebebasan Efektif (Veff) 29 

Faktor Cakupan (k) 1,7 

Ketidakpastian Diperluas (U95) 0,2 

 

No. Parameter Simbol Ui ci ui
2
 ci

2
 vi ui

2
ci

2
 uici

4
 / vi 

1. 
Densitas 

u(pa)
 

7 x 10
-5

 8,4 4,8 x 10
-9

 70 60 3,4 x 10
-7

 1,9 x 10
-15

 

2. 
Densitas 

u(pl)
 

8,3 x 10
-7

 8,4 6,9 x 10
-13

 70 60 4,8 x 10
-11

 3,9 x 10
-23

 

3. Repeatability u(t) 0,04 1 0,002 1 29 1,9 x 10
-3

 1,3 x 10
-7

 

Ketidakpastian Gabungan (uc) 0,04 

Derajat Kebebasan Efektif (Veff) 29 

Faktor Cakupan (k) 1,7 

Ketidakpastian Diperluas (U95) 0,1 
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Berikut merupakan contoh perhitungan untuk menentukan nilai ketidakpastian 

diperluas (U95) dengan parameter densitas udara, densitas cairan dan repeatability. 

 Densitas Udara 

upa = 
0,12 

√3 

= 0,06928 

= 0,07 kg/m
3
 

= 0,00007 g/cm
3
 

cpa = 
𝑝𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 − 

𝑚𝑢𝑗𝑖 

𝑝𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠𝑖 

  8,4 1 
( 𝑥 

𝑖𝑑𝑙 

) − 
199,9 

8000 1000 23,9 

= 8,365971 ≈ 8,4 

v = 60 (hasil pendekatan data terdistribusi kotak) 

Keterangan : 

upa = ketidakpastian akibat densitas udara 

cpa = koefisien sensitivitas densitas udara 

prata-rata = rata-rata densitas anak timbangan yang terbaca (g/cm
3
) 

preferensi = referensi densitas anak timbangan (8000 kg/m
3
) 

muji = rata-rata massa uji yang terbada (g) 

Idl = rata-rata massa anak timbangan yang dihitung (g) 

v = derajat kebebasan 

 Densitas Cairan 

upl = 0,0083 kg/m
3
 (berdasarkan Lampiran 1) 

= 0,00000083 g/cm
3
 

cpl = 
𝑚𝑢𝑗𝑖

 
𝐼𝑑𝑙 

= 199,9 = 8,365972 ≈ 8,4 
23,9 

v = 60 (hasil pendekatan data terdistribusi kotak) 

Keterangan : 

upl = ketidakpastian akibat densitas cairan (g/cm
3)

 

cpl = koefisien sensitivitas densitas cairan 

muji = rata-rata massa uji yang terbada (g) 

Idl = rata-rata massa anak timbangan yang dihitung (g) 

= 
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𝑐  

v = derajat kebebasan 

 Repeatability 

ut = 
𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑑𝑒𝑣𝑖𝑎𝑠𝑖 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 

𝑛−1 
 

= 0,2 = 0,044 g/cm
3
 

√29 

ct = n – 1 

= 30 – 1 = 29 

v = 1 

Keterangan : 

ct = ketidakpastian akibat repeatability 

ct = koefisien sensitivitas repeatability 

v = derajat kebebasan 

 Ketidakpastian Gabungan (uc) 
 

uc = √(upacpa)2 + (ulcl)2 + (utct)2 

= √0,001898 

= 0,043563 ≈ 0,04 g/cm
3
 

 Derajat Kebebasan Efektif (Veff) 

   𝑢
4 

Veff       = 
𝑢𝑖𝑐

4 
 

∑ 
 

= 29 

𝑖 
𝑣𝑖 

 Faktor Cakupan (k) 

Untuk    menentukan     faktor     cakupan     dapat     digunakan     fungsi 

=T.INV(probability; k) atau tabel T-Student. Pada penelitian ini 

diasumsikan bahwa probabilitas data bernilai 0,05 sehingga diketahui nilai 

faktor cakupan (k) sebesar 1,7. 

 Ketidakpastian Diperluas (U95) 

Pada penelitian ini diasumsikan bahwa tingkat kepercayaan (CL) sebesar 

95% sehingga dapat ditentukan nilai ketidakpastian diperluas sebagaimana 

berikut. 
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U95 = k x uc 

= 1,699127027 x 0,043563 

= 0,074018703 ≈ 0,1 g/cm
3
 

 
Berdasarkan Tabel 4.16 dapat disimpulkan bahwa ketidakpastian diperluas (U95) 

pengujian densitas anak timbangan tanpa pengangkat elektrik sebesar ±0,1 g/cm
3
. 

Dari hasil perhitungan ketidakpastian densitas AT pada tabel 4.15 dan 4.16 

diperoleh nilai ketidakpastian repeatability sebesar 0,13 g/cm
3
 untuk pengukuran densitas 

tanpa pengangkat elektrik dan 0,04 g/cm
3
 untuk pengukuran densitas dilengkapi 

pengangkat elektrik. Selanjutnya nilai ketidakpastian gabungan pada pengujian densitas 

AT tanpa pengangkat elektrik sebesar 0,12 g/cm
3
 dan pada pengujian densitas AT dengan 

pengangkat elektrik sebesar 0,04 g/cm
3
 dengan faktor cakupan yaitu 1,7 maka 

ketidakpastian diperluas yang diperoleh adalah ±0,2 g/cm
3
 untuk pengukuran densitas 

tanpa pengangkat elektrik dan ±0,1 g/cm
3
 untuk pengukuran densitas dengan pengangkat 

elektrik. Berdasarkan data tersebut artinya pengukuran densitas AT yang dilengkapi oleh 

pengangkat elektrik lebih presisi dikarenakan hasil pengukuran densitas yang relatif sama 

pada massa nominal yang berbeda dan kelas AT yang sama yaitu M3 dibandingkan 

pengukuran densitas tanpa pengangkat elektrik. Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya 

penambahan lantai muatan AT yang diintegrasikan dengan motor stepper yang dapat 

mempermudah pembacaan perubahan ketinggian cairan oleh sensor ultrasonik 

dikarenakan terdapat kenaikan tinggi cairan yang lebih besar saat dilakukan pencelupan 

AT dengan lantai muatan ke dalam wadah pencelupan sehingga pembacaan ketinggian 

lebih stabil. Maka dapat disimpulkan bahwa prototipe alat ukur densitas AT yang dibuat 

telah bekerja dengan baik sesuai dengan Metode C pada dokumen OIML R-111. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut. 

a. Prototipe alat ukur densitas AT telah dibuat dengan pengukuran massa dan 

volume secara bersamaan disertai penambahan lantai muatan yang terintegrasi 

dengan motor stepper yang menerima masukan input analog berupa push 

button untuk pengangkatan secara otomatis yang terdiri dari empat buah push 

button yaitu push button tare untuk melakukan fungsi tara, push button up 

untuk menaikkan lantai muatan, push button down untuk menurunkan lantai 

muatan dan push button stop untuk memberhentikan sistem pengukuran; 

b. Rata-rata densitas anak timbangan uji kelas M3 yang terbaca oleh prototipe 

alat ukur densitas anak timbangan yang terintegrasi pengangkat elektrik 

sebesar 8,3 g/cm
3
; 

c. Ketidakpastian diperluas (U95) masing-masing hasil pengukuran antara lain 

±0,1 g untuk sensor load cell, ±0,6 cm untuk sensor ultrasonik dengan jenis 

HY-SRF05 dan ±0,1ºC untuk sensor suhu jenis DS18B20 dengan asumsi 

tingkat kepercayaan 95%; 

d. Nilai ketidakpastian dari hasil pengukuran densitas anak timbangan sebesar ± 

0,1 g/cm
3
 dengan pendekatan tingkat kepercayaan 95%. 

 
5.2. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, beberapa saran yang dapat 

disampaikan oleh penulis terkait penelitian dan pengembangan yang mungkin dilakukan 

adalah sebagai berikut. 

a. Membuat konstruksi pesawat angkat yang lebih kokoh dengan rangka besi dan 

menggunakan motor stepper, katrol serta tali pengangkat yang lebih mumpuni; 

b. Membuat lantai muatan yang ukurannya lebih kecil, sehingga dapat 

menggunakan gelas ukur yang lebih kecil dan pembacaan kenaikan cairan saat 
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pencelupan anak timbangan menjadi lebih besar agar dapat terdeteksi oleh 

sensor ultrasonik; 

c. Menambahkan keypad untuk otomatisasi input variabel yang digunakan; 

d. Melakukan pengujian tegangan untuk sensor load cell; 

e. Menambahkan prosedur pengkondisian anak timbangan; 

f. Menggunakan anak timbangan standar sebagai referensi. 
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